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Primeiro:  

Analisar as causas 

que levaram à 

edição da 

Resolução CMN 

2.197 de 

31/08/1995, que 

autoriza a criação 

do FGC. Após, 

apresentar as 

funções atribuídas 

a esse fundo, bem 

como sua forma 

de atuação. 

Segundo:  

Examinar as 

alterações na 

legislação que 

trata sobre o FGC, 

o entendimento 

jurisprudencial e 

doutrinário, com 

enfoque nas novas 

funções atribuídas 

a este Fundo, 

diante da 

estabilidade 
econômica 

alcançada. 

Por fim:   

Apresentar soluções 

para as seguintes 

questões: 

No atual cenário 

econômico 

brasileiro, o FGC 

cumpre sua função 

principal? 

Em caso de 

ocorrência de uma 

crise sistêmica, o 

Fundo irá proteger o 

pequeno investidor? 

 

Importância do Tema: a pesquisa trata sobre o Fundo Garantidor de Créditos, associação 
civil, sem fins lucrativos, que foi criada com o objetivo de garantir proteção a titulares de 
créditos contra instituições financeiras, em casos de intervenção ou liquidação 
extrajudicial. 

Metodologia:      Estudo de fontes 

legislativas; 

                             Análise da Doutrina;  

                             Pesquisa 

jurisprudencial no STF, STJ e Tribunais 

inferiores. 

Bibliografia básica:  Wald, Arnorld. Direito Empresarial: direito 
bancário, v.7/Arnold Wald, organizador. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011.  

YAZBEK, Otavio. O risco de crédito e os novos instrumentos 
financeiros – uma análise funcional. In: WAISERBERG, Ivo; 
Fontes, Marcos Rolim Fernandes. Ed. Quartier Latin do Brasil, 
2011. 

 

Resumo:   

Diante da instabilidade econômica, a resolução CMN 2.197 autoriza, em 31 de agosto de 1995, a constituição 
do Fundo Garantidor de Créditos, com o objetivo de proteger os depósitos de valores reduzidos em casos de 
liquidação ou intervenção nas instituições financeiras.  

Com a estabilidade econômica do país após o ano de 1994 até 2013, pode-se dizer o Fundo Garantidor de 
Crédito, para alcançar a almejada proteção, passou a utilizar-se de mecanismos diversos, como, por exemplo, 
empréstimos e garantias aos bancos associados.  

Desta forma, com base na legislação pertinente ao tema, cabe analisar se os referidos empréstimos e garantias 
que Fundo Garantidor de Créditos disponibiliza aos seus associados, poderão, eventualmente, afetar o Sistema 
Financeiro Nacional, tendo em vista que o FGC é pessoa jurídica de direito privado, destinado a administrar 
recursos e mecanismos contra instituições financeiras.  

 


